PartnerPortræt

PartnerPortrætter er et nyt tiltag. Idéen med portrætterne er gennem en række faste punkter at
præsentere en turismepartner på en anderledes måde.
Vi vil øge kendskabet mellem vores turismepartnere og skabe samarbejde og netværk.
Punkterne er bl.a.: Hvem er personen bag fx et overnatningssted? Hvad kendetegner stedet? Hvordan har
vedkommende selv oplevet turisme?
Andet PartnerPortræt er med Bodil Koefoed Christensen fra Egsmark Strand-Logi ved Ebeltoft Vig. Gården
”Vandkærsholm” består ud over stuehuset af en række udbygninger som Bodil efterhånden har renoveret
og indrettet til sine gæster. Læs hele PartnerPortrættet på turismepartner.dk hvor Bodil fortæller.

Djursland, april 2015

Det usædvanlige ved overnatningsstedet – en skæv historie
Det hele startede med en god idé. Udbygningerne stod tomme efter at John, Bodils mand havde flyttet sine
firmaaktiviteter til Ebeltoft. I en lang årrække frem til 1975 havde der været overnatningsvirksomhed på
matriklen – dengang under navnet Vandkærsholm Sommerpensionat. For Bodil var det oplagt med den
skønne beliggenhed og den gode plads igen at slå dørene op for overnattende gæster. Med deltagelse i et
iværksætterkursus, maling og istandsættelse var Bodil i år 2002 klar med fire værelser. I dag har hun plads
til 40 gæster.
John og de to sønner Tommy og Lars er aktive virksomhedsfolk med firmaet Air-Consult som fx sælger
isterningsmaskiner og vandkølere, og Plus Ice sælger isterninger og isskulpturer til store events bl.a.
Roskilde Festival. Et andet forretningsområde er som eneimportør af Sir Cliffs vine fra popstjernens
portugisiske vingård i Algarve.
Det særlige ved overnatningsstedet
Bodil har stor fokus på sine gæsters behov og har udviklet sin virksomhed i takt med gæsternes ønsker.
Egsmark Strand-Logi har stor succes med at tiltrække familietræf, fordi samlingsmulighederne er rigtig gode
efter at Bodil har indrettet med hyggelig gårdhave og et fællesrum med plads til alle 40 gæster. Næste
skridt er at udvide og forbedre arealerne til udendørsaktiviteter.
Hvad karakteriserer den typiske gæst?
Stedet er meget velegnet til mindre grupper som familietræf, seniorture, firma- og kursusaktiviteter. Her er
en særlig atmosfære og en fantastisk stemning. Til familie- og seniorgrupperne er en tur med naturvejleder
John Simoni og hans ”Busser til eventyr” alle tiders mulighed for oplevelser i Nationalpark Mols Bjerge. De
professionelle kunder sætter pris på de hjemlige og afslappede omgivelser som giver mulighed for et
anderledes samvær.
Der kommer også familier og par enkeltvis og midt i vores snak bliver vi afbrudt, da et ældre, tysk ægtepar
kigger ind for at reservere plads til dem selv og otte andre ægtepar fra Tyskland til et ophold i juni 2016.
Parret kender Egsmark Strand-Logi fra tidligere ophold og brænder for at vise det til deres tyske venner.
Hvad siger gæsterne om stedet – citat fra gæstebog el.lign.
Anmeldelse på Facebook fra april 2015 af Dorte Haun Nielsen:
”Vi har afholdt retræte for omkring 37 personer på Egsmark Strand-logi nu 7 år i træk, og det har været en succes hver gang. Stedet
er velegnet til at huse mange mennesker og der er altid en god atmosfære. Bodil er en fantastisk værtinde; altid sød og
imødekommende, og altid fleksibel i fht. individuelle behov/løsninger. Der er altid rent og fint pyntet op, og det er tydeligt at Bodil
er opmærksom på hele tiden at holde stedet ved lige og lave forbedringer/moderniseringer af stedet. Vi har bestemt tænkt os at
blive ved med at komme :)”

Gæstebogen juli 2014:
”Kære Bodil. Som at være i paradis her i huset som er så tilpas fint og hyggeligt og de skønne muligheder lige uden for døren. Vi
rejser hjem som havfruer og –mænd da sommeren har vist sig fra sin aller varmeste side og vi er nærmest opløst af al den badning.
Mægtigt dejligt. Tak for din gæstfrihed og alt godt til dig til vi ses igen - For det gør vi nemlig næste sommer.”

Værtens bedste ferieoplevelse som barn
Bodil er vokset op på landet som den yngste i en søskende flok på fire. Gården skulle passes, så der var ikke
meget plads til ferie.

Værtens bedste ferieoplevelse som voksen
Bodil nævner med et stort smil ferie til La Santa Sport hvor sportsmulighederne bliver flittigt brugt.

Værtens favoritsted på Djursland
Bodil nævner uden tøven Mols Bjerge og særligt udsigten fra Tre Høje. Bodil har også sit eget udsigtspunkt
fra bakketoppen på 52m beliggende bag ved gården.

FAKTA
Åbningsdato / sæson: Åbent hele året efter aftale. Hovedsæsonen går fra 1. marts til 1. december.
Antal senge: 40

Kontaktdata:
Egsmark Strand-Logi, Bodil Koefoed Christensen
Vandkærsholmvej 2, Egsmark Strand, 8400 Ebeltoft
Telefon: 2421 4612
e-mail: info@egsmarkstrand.dk

Website: http://egsmarkstrand.dk
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